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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi 
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie 

odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
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I   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1.1.  Zamawiający: 

Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie, al. Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 
Powiat:  oławski  
Województwo: dolnośląskie 
Strona internetowa:   www.psp2jl   
 fax: 71-318-12-10     
NIP  9121873281, REGON 001181386  
  
II  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie  przetargu 
nieograniczonego (art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm.) zwanej dalej Pzp 
  
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 Znak sprawy AD.271.1.2017  
  
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia nr  19489-2017 z dnia 03.02.1017 r. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 19760-2017 z dnia 03.02.2017 r. 
 
 
3.1 Przedmiotem zamówienia  jest dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w PSP nr 2 przy 

al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach nr: 6, 7, 8, 9, 10,11     
3.1.1  Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy  partiami wg zapotrzebowania, do 

stołówki w PSP 2 przy al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach. 
3.1.2  Forma płatności – przelew 
3.1.3  Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy 
3.1.4 Zamawiający zastrzega sobie, aby ceny jednostkowe na FV były cenami brutto, wyrażone w złotych 

polskich zaokrąglone do 2-ch miejsc po przecinku 
3.2. Wspólny słownik CPV 

*   artykuły spożywcze           15400000-2, 15800000-6 

*   warzywa , owoce, grzyby  03200000-3   

*  artykuły mleczarskie           15500000-3 

*  mięso,  drób , przetwory z mięsa     15100000-9 

*  pieczywo                            15811100-7     

*  ryby                                    15221000-3, 15229000-9 

   
3.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną 

lub wszystkie grupy. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej grupie. Oferta 
częściowa musi obejmować minimum jedną z grup: 

Część 1:   
Dostawa artykułów  spożywczych  ( wg zestawienia asortymentu -   załącznik  nr 6 ) 
  
Część 2: 
Dostawa warzyw, owoców i grzybów ( wg  zestawienia asortymentu - załącznik nr 7) 
 
Część 3: 
Dostawa artykułów mleczarskich  ( wg zestawienia asortymentu - załącznik nr 8 ) 
 
Część 4: 
Dostawa mięsa,   drobiu, przetworów z mięsa ( wg zestawienia asortymentu - załącznik nr 9 ) 
 
Część 5: 
Dostawa   pieczywa  ( wg zestawienia asortymentu - załącznik nr 10 ) 
 
Część 6: 
Dostawa     ryb  ( wg zestawienia asortymentu - załącznik nr 11 ) 
 

http://www.psp2jl/
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3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.5 Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7         

     Zamówienia polegające na dokonaniu dodatkowych dostaw  w wysokości do 50% wartości zamówienia 
podstawowego.       
 
3.6  Dostawa artykułów żywnościowych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do 

siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w budynku szkoły. Koszty i 
ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 

3.7 Dostawy mają być realizowane cyklicznie zgodnie z zamówieniem., chleb codziennie  w godzinach od 6:00 do 

9 :00,  a pozostały asortyment  dwa/ trzy  razy w tygodniu( w zależności od zapotrzebowania )  w godzinach od 
7:00 do 11:00,   po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania w formie telefonicznej lub elektronicznej. 

3.8  Każdy artykuł spożywczy, będący przedmiotem zamówienia publicznego musi posiadać fabryczne 

jednostkowe opakowanie o gramaturze bardzo zbliżonej , nie mniejszej niż opisana przez zamawiającego. 

3.9 Mrożonki mają być dostarczane do  stołówki w formie nie rozmrożonej. 

3.10 Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą 

dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do 

spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.  

3.11   Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady 

systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:  

 Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,  

 Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,  

 Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,  

 Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,  

 Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą 

określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora 

owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.  

3.12 Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym 

środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 z póż.zm.)  

3.13 Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2015, poz. 1256).  

3.14. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu 

odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.  

3.15 Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią 

jakiekolwiek nieprawidłowości, co, do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on 

przewożony w nieodpowiednich warunkach.  

3.16. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej 

wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na 

towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od 

telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego  

3.17  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

przedmiotu zamówienia publicznego, w domyśle, wskazaniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy 

„lub równoważny”.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący 

przedmiot zamówienia publicznego, tj. produktów innych producentów niż wymienione w SIWZ z zastrzeżeniem, 

by ich minimalne parametry jakościowe były co najmniej takie same jak parametry i cechy produktów wskazanych 

w opisie przedmiotu zamówienia publicznego.  W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego. Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego 

specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione 

cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez 

Zamawiającego  (skład, wagę, gramaturę itp.).  

UWAGA: Jeżeli zaoferowane artykuły będą posiadały parametry gorsze od wymaganych w opisie 



str. 4 
 

 przedmiotu zamówienia publicznego , Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie   art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

prawo zamówień publicznych. Ciężar udowodnienia, że zaoferowane przez Wykonawcę artykuły odpowiadają 

wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. 

 

IV TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Realizacja przedmiotu  zamówienia od   01 marca  2017 r.  do 28 luty 2018 r. na zasadach określonych w 

umowie.  

V   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW  

5.1   O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu,  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z 

odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Na potwierdzenie  tego  warunku  Wykonawcy winni dołączyć do oferty dokument potwierdzający, że Wykonawca  

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej  30.000,00 zł  

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy winni dołączyć wykaz dostaw (artykułów żywnościowych) 

wykonanych, a w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( 

załącznik nr 4 ) 

5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna)  

powinni wykazać, że warunek określony w rozdziale 5 ust. 5.1 pkt 1) SIWZ winien spełniać każdy                            

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast warunki określone w wyżej 

wymienionym rozdziale 5 ust. 5. 1 pkt 2)  spełniają łącznie. 

5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                             

w sprawie zamówienia publicznego. 

5.4. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale. W przypadku załączenia kserokopii 

pełnomocnictwa, winno ono być poświadczone za zgodność z oryginałem – zgodnie z rozdziałem 7 SIWZ.  

5.6 W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie 

zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. 

5.7 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia.  

5.8 Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy.  

5.9 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i 

dokumentów wskazanych w niniejszej specyfikacji, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”. Z załączonych do 

ofert dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Powyższa ocena, której 

poddawani są wszyscy Wykonawcy stanowić będzie potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału  w postępowaniu.  

5.10 Wykonawca może  polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru  prawnego 

łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

5.11 Oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa powołana przez 

Zamawiającego.  
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5.12 Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania  

 

VI  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

   

6. 1  Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym w załącznikach  nr 2 i nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach  będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. 2  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  oświadczenie o nie podleganiu 

wykluczeniu   składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.   

6.3   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu składają łącznie.    

6.4 Wykonawca korzystający z doświadczenia innych podmiotów winien załączyć oryginał pisemnego 

zobowiązania podmiotu udostępniającego. 

6. 5  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów:  

6. 6  W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: 

- wykazu  dostaw artykułów żywnościowych , o których mowa w rozdz.  III   SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te  usługi  zostały wykonane 

należycie,   przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego  usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ; załącznik nr 4 do SIWZ 

6.7  W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zamawiający będzie żądał : 

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego w rozdz. V   

6.7  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie 

żądał następujących dokumentów: 

-     odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
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podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. c powyżej, składa: 

- informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja, itp.), 

podmiotów trzecich udostępniających zasoby, dokumenty i oświadczenia określone w ust. V pkt. 4 pkt. 5.10   

zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów 

trzecich udostępniających zasoby. 

6.8   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ( zał. Nr 5 ) 

6. 9  W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane   

6.10  Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania  

 

VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZMUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1  Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

7.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ. 

7.3  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 

składane na adres:  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny,  ul. Witosa 41 , 55-220 Jelcz-Laskowice   

7.4  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 
winny być kierowane na adres: w.wysoczanska@zea-jelcz-laskowice.pl , a faksem na nr (71) 318 11 28 

7.5  Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7.6   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

mailto:w.wysoczanska@zea-jelcz-laskowice.pl
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7.7  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  2 

dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, 
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ.  

1. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
rozdz. IX.   niniejszej SIWZ. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Wiesława Wysoczańska. : 
w.wysoczanska@zea-jelcz-laskowice.pl ,   faks (71) 318 11 28 

  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 
zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w 
niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z 
nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

Forma dokumentów  
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Podpisy: 
Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą: 

 podpisać druk „OFERTA”, 

 podpisać załączniki, 

 podpisać w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  
W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
osobę udzielającą pełnomocnictwa. 
Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
pełnomocnictwa.  
 

VIII     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 . 

IX       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
9.1 Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert .  
9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym , że 

Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
9.3 Bieg terminu związania  ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
X         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
10.1   Oferta powinna być zgodna  z postanowieniami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U z 2015 r. , poz. 2164 tekst jednolity ) 
10.2    Oferta składa się z formularza ofertowego i załączników  
10.3  Do formularza oferty sporządzonej przez Wykonawcę, Wykonawca winien załączyć wymagane przez 

Zamawiającego dokumenty  potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
10.4    Oferta powinna być sporządzona  w języku polskim i napisana czytelnie. Ewentualne poprawki i skreślenia 

lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach) winny być parafowane przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo. 
10.5  Wszystkie zapisane strony  oferty ( w tym załączniki ) powinny byś podpisane przez osobę ( osoby) 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  w obrocie prawnym, zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – 
rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnika 
10.6    W związku z tym ,że w postępowaniu Zamawiający i wykonawca mogą przekazywać informacje pisemnie 

lub faksem Wykonawca powinien podać w ofercie aktualny numer  faksu. 
10.7   W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie , ofertę podpisuje osoba umocowana 
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do tej czynności  prawnej, co powinno wynikać z dokumentów ( pełnomocnictwa), załączonych do oferty. 
10.8 Dokumenty załączone do oferty winny być złożone zgodnie z warunkami wymaganymi przez 

Zamawiającego, w oryginale lub kserokopii. W przypadku dołączenia kserokopii winny być one potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli  Wykonawcy, wskazanych w dokumencie rejestrowym 
lub udzielonym pełnomocnictwie. Na kserokopii dokumentu należy zamieścić napis: „ za zgodność z oryginałem” 
oraz  datę i czytelny podpis lub parafkę i pieczątkę imienną. Kserokopie dokumentów, potwierdzone w inny 
sposób niż wyżej opisany, zostaną uznane za dokumenty zawierające błędy. 
10.9  Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 16 kwietnia  1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami ) muszą być one oznaczone klauzulą „ nie udostępniać  - 
tajemnica przedsiębiorstwa „ i dołączone odrębnie do oferty. 

 
10.10 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ 

XI  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

11.1 Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie, która uniemożliwia zapoznanie się z treścią oferty przed 

upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie  powinien być podany adres i nazwa  zamawiającego oraz napis: 

ADRESAT:  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, u. W. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 

Oferta w postępowaniu przetargowym  na dostawę żywności    

Część nr …………………………… 

Nie otwierać przed   20.02.2017 r. Godz.  11:00 

11.2  W przypadku braku w/w informacji zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności  za zdarzenia wynikając  z 

tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym  terminem, w  przypadku składania oferty pocztą 
lub pocztą kurierską za  jej pominięcie  w trakcie sesji otwarcia ofert. 

11.3 Ofertę należy złożyć w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00 na adres Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego, ul. W. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice  w terminie do   20.02.2017  r. do godz.  10:00  

( sekretariat ). 

11.4 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w  Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym, ul. Witosa 41,       – 
pokój nr 15 o godzinie 11:00 

11.5 Otwarcie ofert jest jawne. 

11.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert   podana zostanie kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania kopert z ofertami, podane zostaną    nazwy Wykonawców, ich 
adresy i ceny ofertowe oraz informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia publicznego. 

11.7 Ofertę wniesioną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania 

11.8 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie  

Pzp i SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny oferty. 

XII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

12.1 Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w PLN ( polski złoty ). 

Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ należy przedstawić cenę 
brutto za wykonanie / udzielenie  przedmiotu zamówienia. Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfra 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

12.2 Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

12.4 Ceny zaproponowane w ofercie na formularzu cenowym stanowiącym załącznik  nr 1 do umowy będą 

wiążące i traktowane jako załącznik do umowy.    

XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

13.1 Kryteria wyboru ofert dla każdej części zamówienia są jednakowe 

13.2 Zamawiający wyznaczył w niniejszym postępowaniu  kryterium – cena 100%    

13.3. Sposób oceny ofert złożonych na każdą część zamówienia 

Porównywane będą oceny ofert złożonych przez poszczególnych Wykonawców.  Zamawiający dokona wyboru 
oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę nieodrzuconą, która uzyskała największą ilość punktów 
według następującego wzoru: 

Pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona ze  wzoru:  
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Cena oferty  najniższej 

--------------------------------- x 100  = ilość punktów za cenę ofert 

Cena oferty badanej 

  

XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

14.1   Niezwłocznie po otwarciu ofert  zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach  

14.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy o realizację zamówienia 

na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

14.3 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w 
sposób  określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo 10 dni jeśli zostanie przesłane w inny sposób. 

14.4 Jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy w  sprawie zamówienia 

publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ich ponownego 
badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

14.5 W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie  ubiegających się o 

udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego  należy przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych Wykonawców. 

14.6 Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik  (nr  12, 13, 

14, 15, 16, 17   do SIWZ) 

XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1 Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH  WARUNKACH 

 

16.1 Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 12, 13, 14, 15, 16, 17  do SIWZ. 

 

XVII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1 Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej  
przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 tekst jednolity ). 

XVIII W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH SIWZ MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY USTAWY Z 29 
STYCZNIA 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( TJ. DZ. U. Z 2015 R.   poz. 2164  tekst jednolity ). 

XIX ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ 

1. Formularz ofertowy          -   załącznik nr 1 ( do wypełnienia ) 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych      – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania       – załącznik nr 3 

4. Doświadczenie zawodowe  – załącznik nr 4  

5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – złącznik nr 5 

6. Zestawienie asortymentowo-cenowe  na  artykuły spożywcze – załącznik nr 6 ( do wypełnienia )   

7 . Zestawienie asortymentowo-cenowe  na warzywa, owoce, grzyby  – załącznik nr 7 ( do wypełnienia )   

8.  Zestawienie asortymentowo-cenowe  na artykuły mleczarskie - załącznik nr 8 ( do wypełnienia )   
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9.Zestawienie asortymentowo-cenowe na mięso,   drób i przetwory z mięsa   – załącznik nr 9( do wypełnienia)    

10. Zestawienie asortymentowo-cenowe  na   pieczywo - załącznik nr 10 ( do wypełnienia )   

11.Zestawienie asortymentowo-cenowe  na  ryby - załącznik nr 11 ( do wypełnienia )   

12. Wzór umowy dostawy na artykuły  spożywcze– załącznik nr 12   

13. Wzór umowy dostawy na  warzywa, owoce, grzyby   – załącznik nr 13   

14. Wzór umowy dostawy  na artykuły mleczarskie   – załącznik nr 14   

15. Wzór umowy dostawy na  mięso,  drób i przetwory z mięsa    – załącznik nr 15   

16. Wzór umowy dostawy na    pieczywo    – załącznik nr 16  

17. Wzór umowy dostawy na   ryby    – załącznik nr 17  

 

 

 

  Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdził: 

Wiesława Wysoczańska                                                                                                   Agata Skierska 

Inspektor ds. administracji i  księgowości                                                 Dyrektor PSP 2 w Jelczu-Laskowicach 
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 załącznik nr 1 do SIWZ 

 
OFERTA 

 

 Nazwa i siedziba  wykonawcy : ………………………………………………… 

 
           ………………………………………………………………………………………….. 
 
           ………………………………………………………………………………………….. 

 
Do :  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie, al. Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice. 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia  …………..  na dostawę:    
 1.    *artykułów    spożywczych :   

           oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków      
           zamówienia 

  cena netto   …………………zł. + podatek VAT w kwocie  ………….....zł. 
  cena brutto wraz z transportem   …………….. zł. 
  słownie :   ………………………………………………………………………. 

2.     *warzyw, owoców i grzybów :   

           oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków      
           zamówienia 

  cena netto   …………………zł. + podatek VAT w kwocie  ………….....zł. 
  cena brutto wraz z transportem   …………….. zł. 
  słownie :   ………………………………………………………………………. 

3.     * artykułów mleczarskich :   

           oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków      
           zamówienia 

  cena netto   …………………zł. + podatek VAT w kwocie  ………….....zł. 
  cena brutto wraz z transportem   …………….. zł. 
  słownie :   ………………………………………………………………………. 

4.     * mięsa,   drobiu i przetworów z mięsa :   

           oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków      
           zamówienia 

  cena netto   …………………zł. + podatek VAT w kwocie  ………….....zł. 
  cena brutto wraz z transportem   …………….. zł. 
  słownie :   ………………………………………………………………………. 

5.      * pieczywa :   

           oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków      
           zamówienia 

  cena netto   …………………zł. + podatek VAT w kwocie  ………….....zł. 
  cena brutto wraz z transportem   …………….. zł. 
  słownie :   ………………………………………………………………………. 

6.      *  ryb  :   

           oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków      
           zamówienia 

  cena netto   …………………zł. + podatek VAT w kwocie  ………….....zł. 
  cena brutto wraz z transportem   …………….. zł. 
  słownie :   ………………………………………………………………………. 
 

7.     Termin płatności 21 dni od daty  otrzymania  faktury. 
8.     Oświadczamy, że zaproponowana cena nie ulegnie zmianie podczas trwania umowy. 
9.     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  ze  specyfikacją istotnych warunków   zamówienia i nie wnosimy 

        do  niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje   do  przygotowania oferty. 
           10.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez   30 dni.  
           11 .  Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać zgodnie z  projektem umowy. 
           12.   Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty podpiszemy umowę wg   załączonego wzoru.   
           13.   W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty    
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                   będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z  

                   przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić). 
                  przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do    
                  rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 
                  W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego  
                  obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług,  
                  wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do  
                   powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………… oraz wartość tych towarów i usług  
                  bez podatku od towarów i usług: ………….. zł  
UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty 
prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia 
(odprowadzenia) podatku VAT. 

 
 
(*) niepotrzebne skreślić.  
 

 .....................................................                                    ............................................................................. 
          ( miejscowość i data  )                                                ( podpis i pieczątka  imienna  wykonawcy) 
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                                                               Zał. Nr  2 do SIWZ 
 
 

......................................................... 
             /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

 
 
 

 

 Oświadczenie 

 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
Składane na postawie art.25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: 
ustawa PZP), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
 dostawa  żywności dla potrzeb stołówki szkolnej: 
 
1 .część I    -   dostawa artykułów spożywczych  (*) 
2.część II    -  dostawa warzyw, owoców i grzybów (*) 
3. część III  -  dostawa artykułów mleczarskich (*)  
4. część IV  -  dostawa mięsa,   drobiu i przetworów z mięsa (*) 
5. część V   -  dostawa   pieczywa (*) 
6. część VI – dostawa ryb (*) 

 
 

 
oświadczam, co następuje: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w dziale V 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 
postępowaniu.) 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 
przy przedstawieniu informacji. 
 
 
......................................                ........................................................................................ 
  /miejscowość, data/                                    /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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             Zał. Nr 3 do SIWZ  

......................................................... 
             /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Składane na postawie art.25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PzP), 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   
dostawa  żywności dla potrzeb stołówki szkolnej: 
 
1 .część I    -   dostawa artykułów spożywczych  (*) 
2.część II    -  dostawa warzyw, owoców i grzybów (*) 
3. część III  -  dostawa artykułów mleczarskich (*)  
4. część IV  -  dostawa mięsa,   drobiu i przetworów z mięsa (*) 
5. część V   -  dostawa   pieczywa (*) 
6. część VI – dostawa ryb (*) 

 
 

oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Pzp. 
2.[Uwaga: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na 
podstawie ww. przepisu] 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH  INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji. 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
.................................................... ............................................................................... 

  /miejscowość, data/                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela                             
wykonawcy(ców)/    
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Zał. Nr 4do SIWZ  
......................................................... 
             /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
wykaz dostaw  artykułów żywnościowych wykonanych, a w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy zostały wykonane  lub są  wykonywane należycie.  

 

Rodzaj zamówienia 

 

Całkowita 

wartość 

brutto( zł ) 

Data wykonania 

zamówienia 

zgodnie z zawarta 

umową 

 Zamawiający   doświadczenie 

część I    -   dostawa artykułów 
                       spożywczych  (*) 
 
 
 

 

   własne * 

lub 

innych 

podmiotów * 

część II    -  dostawa warzyw, 
                 owoców i grzybów (*) 
 
 
 

 

   własne * 

lub 

innych 

podmiotów * 

 część III  -  dostawa artykułów  
                    mleczarskich (*)  
 
 
 

 

   własne * 

lub 

innych 

podmiotów * 

część IV  -  dostawa mięsa,   
drobiu i przetworów z mięsa (*) 
 
 
 

 

   własne * 

lub 

innych 

podmiotów * 

część V   -  dostawa   pieczywa (*) 
 
 
 
 

 

   własne * 

lub 

innych 

podmiotów * 

część VI – dostawa ryb (*) 
 
 
 
 
 

 

   własne * 

lub 

innych 

podmiotów * 

Wykonawca korzystający z doświadczenia innych podmiotów winien załączyć oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu 

udostępniającego 
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*wpisać odpowiednio do składanej oferty 

........................................, dn ....................... 

                                                                                                                                       

............................................................. 
                                                                                                                              (podpis  Wykonawcy)  

 

 
Zał. Nr 5 do SIWZ  

  

 

 

  

……………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

 

  

 
  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na :  
 
dostawę  żywności dla potrzeb stołówki szkolnej: 
1 .część I    -   dostawa artykułów spożywczych  (*) 
2.część II    -  dostawa warzyw, owoców i grzybów (*) 
3. część III  -  dostawa artykułów mleczarskich (*)  
4. część IV  -  dostawa mięsa,   drobiu i przetworów z mięsa (*) 
5. część V   -  dostawa   pieczywa (*) 
6. część VI – dostawa ryb (*) 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*. 

 

2. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w związku z czym do oferty dołączam listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej*. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę (wykaz) podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

                                                                                                      

 

............................................................            

                                                                                                             (podpis  Wykonawcy)  

 

Uwaga : 
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Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w ust. 1 pkt 23. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia         

                                                                                                                       

 załącznik nr 6  do SIWZ 
 

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE  NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

 
 

Lp.  Nazwa artykułu   J

.

m

. 

     

Ilość  

 

Cena 

jednostkowa  

   netto 

Cena 

jednostkowa  

   brutto  

 Wartość 

brutto 

1 Bazylia 10g 

Kod CPV 15872000-1 

Szt. 400       

2 Bułka tarta 0,5 kg  

Kod CPV  1580000-6 

Szt.         150       

3 Cukier biały 1kg 

Kod CPV  15831200-4  

 kg  70       

4 Cukier puder 500g  

Kod CPV  15830000-5 

Szt. 100       

5 Cynamon 20g 

Kod CPV 15870000-7   

Szt. 60       

6 Drożdże spożywcze 100 g  

Kod CPV  1580000-6 

Szt.   250       

7 Herbata granulowana indyjska 100 g   

Kod CPV  15863000-5 

Szt.  400       

8 Imbir 20g 

Kod CPV 15872500-6   

Szt. 250       

9 Jaja kurze  rozmiar  M 

Kod CPV    03142500-3 

Szt.   10.000       

10 Kasza gryczana 1 kg 

Kod CPV  1560000-4 

 kg  750       

11 Kasza jaglana 

Kod CPV 15600000-4   

kg 650       

12 Kasza jęczmienna mazurska średnia  1 kg  

Kod CPV 1560000-4   

 kg 850        

13 Kasza Kus Kus  1 kg kg 700      

14 Kasza manna 1 kg 

Kod CPV   1560000-4 

 kg  500       

15 Kurkuma 10g szt 250      

16 Liść laurowy 10 g  

Kod CPV   15872000-1 

Szt.  200       

17 Lubczyk 10g 

Kod CPV 15872000-1   

Szt. 500       

18 Majeranek 10 g  

Kod CPV   15872000-1 

Szt.   300       

19 Makaron nitki 500 g  

Kod CPV  15851100-9 

Szt.  1500       

20 Makaron świderki 500 g  

Kod CPV  15851100-9 

Szt.  1000       

21 Mąka pszenna wrocławska 1 kg  

Kod CPV  15612100-2 

 kg 1700         

22 Mąka ziemniaczana 1 kg 

Kod CPV  15612000-1 

 kg   50       

23 Miód naturalny 1000 g  

Kod CPV   03142100-9 

Szt. 650        

24 Ocet winny 200g 

Kod CPV 15871100-5 

Szt. 200       
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25 Olej uniwersalny 1 l rafinowany o zawartości 

kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i 

zawartości kwasów 

wielonienasyconych poniżej 40% 

Kod CPV  15411100-3 

Szt.   1100       

26 Oregano 10g 

Kod CPV 15872000-1 

Szt. 500       

27 Pampuchy  drożdżowe opakowanie 8 szt. 

Kod CPV 15800000-6 

opak 1.000       

28 Papryka mielona 20 g  

Kod CPV  1580000-6 

Szt. 500       

29 Pieprz  czarny mielony 30 g  

Kod CPV  15872100-2 

Szt. 700       

30 Pulpa pomidorowa puszka 4 kg szt 150      

31 Ryż biały długo ziarnisty 1 kg 

Kod CPV  15611000-4 

 kg 1400       

32 Sól 1 kg  

Kod CPV  15872400-5 

 kg  400       

33 Tymianek 10g szt 500      

34 Wiórki kokosowe 200g szt 100      

35 Ziele angielskie 20 g  

Kod CPV  15872000-1 

Szt. 200        

36 Zioła prowansalskie 20g 

Kod CPV15872000-1 

Szt. 500       

37  Żurek poj. 0,5 l 

Kod CPV  1580000-6 

Szt.  400       

 Wartość oferty   x x x x   

 
 
 
……………………………………..                                       ………………………………….. 

          ( miejscowość i data)                                                           ( podpis i pieczątka imienna wykonawcy) 
 

 

 
 

 

 

 
     
 
 
* wartość oferty należy wpisać w załączniku Nr 1, poz.  1 
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załącznik nr 7  do SIWZ 
 

 

 

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE  NA WARZYWA, OWOCE, GRZYBY 
 

Lp.  Nazwa artykułu   

j.m. 

Ilość  

 

Cena 

jednostkowa   

netto 

 Cena 

jednostkowa   

brutto 

Wartość 

brutto 

 Banany 

Kod CPV   03222111-4   

 Kg 1200       

 Botwinka  

Kod CPV 0322111-7 

pęczek 80       

 Brokuły świeże 

Kod CPV 03221430-9    

 Szt. 500       

 Brzoskwinia kg 500      

 Buraki czerwone 

Kod CPV   03221111-7 

Kg 1.500       

 Cebula 

Kod CPV  03221113-1 

 Kg 1000       

 Ciecierzyca kg 190      

 Cukinia  

Kod CPV 03221250-3 

Kg 500       

 Cytryny 

Kod CPV   03222210-8   

 Kg 150       

 Czosnek 

Kod CPV   03221000-6 

 Kg 10       

 Dynia  500      

 Fasola sucha 

Kod CPV  03221210-1    

Kg 800       

 Fasola szparagowa 

Kod CPV   03221212-5   

Kg 200       

 Fasola szparagowa mrożona 

Kod    03221212-5 

kg 150       

 Groch łuskany połówki 

Kod CPV  03212213-6  

Kg 150       

 Groszek mrożony  

Kod CPV    03221220-4 

kg 150       

 Gruszki  

Kod CPV  03222321-9   

kg 1.000       

 Jabłka 

Kod CPV  03222321-9   

Kg 4.500       

 Kalafior 

Kod CPV   03221420-6   

Szt. 300       

 Kalafior mrożony  

Kod   03221420-6  

kg 300       

 Kapusta biała 

Kod CPV  03221410-3  

Kg 2.500       

 Kapusta czerwona 

Kod CPV  03221410-3   

Kg 1.000       

 Kapusta kiszona 

Kod CPV  03221410-3 

Kg 1.800       

 Kiwi kg 200      

 Koncentrat pomidorowy 30% (900 g) 

Kod CPV 15331427-6  

Szt. 350        

 Koper 

Kod CPV   03221300-9   

Pęczek 1300       
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 Mandarynki 

Kod CPV  03222240-7 

Kg  650       

 Marchew 

Kod CPV   0322112-4  

 Kg   2100       

 Mieszanka kompot mrożona op 2,5 kg 

Kod   03220000-9  

szt 200       

 Mieszanka warzywna mrożona op 2,5 kg kg 450      

 Nektaryna kg 450      

 Ogórki kiszone 

Kod CPV   03221270-9 

 Kg 1000       

 Ogórki zielone 

Kod CPV  03221270-9  

Kg 300        

 Papryka świeża 

Kod CPV  03221230-7   

Kg 400       

 Pieczarki 

Kod CPV   03221260-6 

Kg 550       

 Pietruszka 

Kod CPV   03221000-6 

 Kg 900       

 Pietruszka zielona - natka 

Kod CPV  03221300-9   

Pęczek 2000       

 Pomarańcze 

Kod CPV  03222220-1    

Kg 1.000       

 Pomidory 

Kod CPV  03221240-0    

Kg 150       

 Por  

Kod CPV   03221000-6 

 Szt. 200       

 Rzodkiew biała kg 500      

 Rzodkiewka 

Kod CPV   03221000-6   

Pęczek 600       

 Sałata zielona 

Kod CPV  03221310-2    

Szt. 700       

 Seler 

Kod CPV   03221000-6  

 Kg 800       

 Soczewica  czerwona 

Kod CPV    03212211-2 

kg 250       

 Szczypior  

Kod CPV 03221000-6 

pęczek 450       

 Szpinak  świeży  

Kod CPV  03221340-1 

kg 40       

 Śliwka 

Kod CPV  03222334-3     

kg 400       

 Truskawki mrożone  

Kod CPV 03222313-0 

Kg  400       

 Truskawki świeże  

Kod CPV 03222313-0 

Kg 150       

 Ziemniaki 

Kod CPV  03212100-1 

Kg 15.000       

 Wartość oferty   x x x x   

  
  

 

 
……………………………………..                                       ………………………………….. 

          ( miejscowość i data)                                                           ( podpis i pieczątka imienna wykonawcy) 

 
 

 

   
 
 
* wartość oferty należy wpisać w załączniku Nr 1, poz.  2 
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załącznik nr  8  do SIWZ 
 

  
 

 

 

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE  

na artykuły mleczarskie 

 

Lp.  Nazwa artykułu  j.m.      

Ilość  

 

 Cena 

jednostkowa  

  netto 

 Cena 

jednostkowa  

brutto 

Wartość  

brutto 

1. Masło  o zawartości tłuszczu  82%  200 g 

Kod CPV 15530000-2 

 Szt. 350        

2. Ser biały półtłusty 

Kod CPV 15542100-0 

 Kg 700       

3. Jogurt grecki 400g 

Kod CPV  15551300-8 

Szt. 500       

4. Jogurt owocowy 150g/ 

Zawartość cukru  do 13,5g w 100g 

Kod CPV  15551300-8 

Szt. 7000       

5. Jogurt pitny 200 g  

Zawartość cukru do 13,5g w 100g 

szt 7000      

6. Śmietana (18%) 0,4 l kubek 

Kod CPV 15512000-0 

 Szt. 3.500       

8. Mleko (3,2%) 1 l  ( karton ) 

Kod CPV 15511000-3 

 Szt. 2.000       

  wartość oferty x x x x    

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

……………………………………..                                       ………………………………….. 

          ( miejscowość i data)                                                           ( podpis i pieczątka imienna wykonawcy) 
 

 

 

 

 
* wartość oferty należy wpisać w załączniku Nr 1, poz. 3 
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załącznik nr  9  do SIWZ 
  

 

 
 

 

 
 

 

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE  

na mięso, podroby, drób, przetwory z mięsa   

 

Lp.  Nazwa artykułu  j.m.  Ilość  

 

Cena 

jednostkowa  

netto 

  cena 

jednostkowa 

brutto 

 Wartość  

  brutto 

1. Boczek wieprzowy surowy 

Kod CPV 15131400-9 

kg 80       

2. Filet z kurczaka 

Kod CPV  15112000-6 

 kg 600       

3. Kiełbasa biała surowa kg 60      

4. Kiełbasa - parówka  cienka, zawartość 

mięsa powyżej 70% 

Kod CPV 1531130-5 

 kg 250       

5. Kiełbasa  podwawelska 

Kod CPV 1531130-5 

 kg 600       

6. Kości schabowe  kg 440      

7. Łopatka wieprzowa bez kości 

Kod CPV 15113000-3 

 kg 2100       

8. Schab wieprzowy bez kości kg 900      

9. Udka z kurczaka 

Kod CPV 15112000-6 

kg 1200       

10. Udko trybowane  kg 1100      

  Wartość oferty (Suma pozycji 1-13) x x x x    

 

  
 

 

 
 

 
……………………………………..                                       ………………………………….. 

          ( miejscowość i data)                                                           ( podpis i pieczątka imienna wykonawcy) 

 

 

 

 

 
* wartość oferty należy wpisać w załączniku Nr 1, poz. 4 
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załącznik nr  10  do SIWZ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE  NA   PIECZYWO 
 

Lp.  Nazwa artykułu  J.m.  Ilość  

 

Cena 

jednostkowa 

 netto 

 Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość  

brutto 

1. Chleb     400g  :  

Wieloziarnisty  

skład: 

 mąka żytnia typ 720-60%,, mąka 

pszenna typ 650-40% , naturalny 

zakwas, ziarno słonecznika, siemię 

lniane, płatki owsiane, sezam, woda, 

drożdże, sól, płatki ziemniaczane 

Kod CPV  15811100-7  

Szt.  5.900    

2. Bułka grahamka 80 g szt 10.100    

 Wartość oferty   x X x x  

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 Jelcz-Laskowice,…………………….                                              …………………………………………………………………….. 

          ( miejscowość i data)                                                                                     ( podpis i pieczątka imienna wykonawcy) 

 
 

 

 
 
 
 
* wartość oferty należy wpisać w załączniku Nr 1, poz. 5 
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załącznik nr  11  do SIWZ 
 

 
 

 

  
                                    

 

                             
    

  

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE  NA    RYBY 
 

Lp.  Nazwa artykułu  J.m.  Ilość  

 

Cena 

jednostkowa 

 netto 

 Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość  

brutto 

1. Ryba- filet     MINTAJ   głęboko 

mrożony SHP  bez glazury  

CPV 15221000-3 

 kg  1800      

2. Paluszki rybne panierowane z fileta   

CPV 15229000-9 

 kg   800       

 Wartość oferty   x  x x x   

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

……………………………………..                                       ………………………………….. 

          ( miejscowość i data)                                                           ( podpis i pieczątka imienna wykonawcy) 
 

 

 
 

 

                                                                                                                  
 

 

* wartość oferty należy wpisać w załączniku Nr 1, poz. 6 
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                                                                                                 załącznik nr 12 do SIWZ 

 
UMOWA DOSTAWY nr    …………………( Projekt ) 

Zawarta w dniu  …………………... w  ..............................................................   
pomiędzy ......................................................................................................... 
z siedzibą  w .................................................................................................... 
NIP  
 reprezentowanym przez   
.......................................................................................................................... 
  
zwanego w dalszej części umowy  Wykonawcą, 

a 
Nabywca: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 912-17-15-777 
Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie, al. Młodych 1, 55-220 Jelcz-
Laskowice  
  
 reprezentowana przez : 
 1. Dyrektora        - Agatę Skierską  
   
 2. Przy kontrasygnacie   Głównego Księgowego  - Lucyny Suchań  
 
zwanym dalej  Zamawiającym, została  zawarta  umowa o następującej treści : 

 
§ 1 

 
1.Na podstawie  art. 39  ustawy z dnia 29.01.2004 . - Prawo Zamówień    Publicznych   (  tekst jednolity Dz. U.  z 
2015 r. poz. 2164  )   w trybie  przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  ………   Zamawiający 
zleca ,   a  Wykonawca przyjmuje   do wykonania dostawę artykułów  spożywczych.   
2.Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia   zamówienia telefonicznie, 
elektronicznie  lub faxem do      ..........................................................................................  
3.Zamówiony towar zostanie dostarczony do stołówki , al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice.     

                                                                  
§ 2 

 
1. Dostawa artykułów żywnościowych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do 
siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w budynku szkoły. Koszty i 
ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 

2.Do odbioru towaru   Zamawiający  upoważnia Anetę Tronine  .   Pokwitowanie odbioru towaru przez w/w jest  
równoznaczne z pokwitowaniem odbioru   przez Zamawiającego. 

3.Wykonawca zapewnia  Zamawiającego o dobrej ( pierwszej )  jakości oferowanych produktów, których termin 

ważności   upływa nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego 
produktu.  
 
4.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy  z 25 sierpnia 2006 r.  
   o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm. ) 
 
5. Dostawy mają być realizowane cyklicznie zgodnie z zamówieniem. dwa/ trzy  razy w tygodniu( w zależności od 
zapotrzebowania )  w godzinach od 7:00 do 11:00,   po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania w formie 
telefonicznej lub elektronicznej. 

6.  Każdy artykuł spożywczy, będący przedmiotem zamówienia musi posiadać fabryczne jednostkowe 

opakowanie o gramaturze bardzo zbliżonej , nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 

7.  Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane 

w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia 

przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.  
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8. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu 

HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:  

 Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,  

 Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,  

 Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,  

 Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,  

 Muszą odpowiadać normom jakościowym   

 

9.  Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym 

środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 z póż.zm.)  

 

10.  Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2015, poz. 1256).  

 

11.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu 

odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.  

 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią 

jakiekolwiek nieprawidłowości, co, do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on 

przewożony w nieodpowiednich warunkach.  

 

13. Reklamacje jakościowe  i ilościowe będą   rozpatrywane przy dostawie  zamówionego  towaru. 
 

14.. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej 

wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na 

towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od 

telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego  

 
§3 

 
1.W dniu zawarcia  umowy  cena brutto zamówionego towaru uwzględniająca  koszty transportu  jest zgodna z 
załącznikiem Nr 1 do umowy i nie ulegnie zmianie podczas jej trwania 
2. Szacunkowe wynagrodzenie Dostawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy określa się na kwotę ……………… 
zł brutto ( słownie złotych : …………………….      )  w tym podatek VAT w kwocie ………….zł   
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy, 
a Dostawca wyraża na powyższe zgodę i oświadcza, ze nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych od 
Zamawiającego. 

                                                                                                         
                                                                               §4 

 
Zamawiający ureguluje  należność  za  zamówiony  towar   przelewem w terminie 21  dni od daty otrzymania 

faktury. 
 

§ 5 
 
 W przypadku niewykonania  przedmiotu umowy  : 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości : 

      - 10 % wartości  towaru, który nie został dostarczony  z jego winy. 
      - 0,2 % wartości  umownej nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. 
      - 10 % wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości: 

      - 10 % wartości  towaru, który nie został odebrany  z jego winy. 
      - 0,2 % wartości  umownej nie odebranego towaru za każdy dzień zwłoki. 
      - 10 % wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy 
 3.  Kary liczy się od następnego dnia od daty niewykonania usługi . 
 4.   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych   
       kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość ustalonych w ust. 1 i 2 kar umownych. 
 

§ 6 
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1.   Umowa niniejsza zawarta została na dostawę artykułów  spożywczych  zgodnie z załącznikiem Nr 1, który 
stanowi jej  część integralną . 
2.   Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia w 
ilościach uzależnionych od Zamawiającego przez okres od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. 
3.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo zmiany ilości  zamówionego towaru. 

  
§ 7 

 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności w następujących przypadkach: 
1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: 
a) zawieszenia dostaw przez zamawiającego 
b) siły wyższej 
2) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy 
3) zmiany członków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności 
takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie 
obowiązków zgodnie z umowa lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi 
spełniać warunki określone przez zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. 
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 
a)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmian obowiązujących podatków; 
b)zmniejszenia zakresu ilościowego dostaw 
2. W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie może być realizowane /nie 
leży w interesie publicznym/, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy i nie skutkuje wówczas 
treść zapisu § 5 ust.2 . 
  
 

§8 
  
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
 
Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z umowy strony poddają rozstrzygnięciu  Sądu  właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 12 
 

Podpisując umowę  każda ze stron oświadcza , że zapoznała się z jej treścią , przyjęła ją do wiadomości i 
wykonania oraz podpisała i otrzymała egzemplarz umowy.        
       
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
         Zamawiający                                                                                                                         Wykonawca 
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załącznik nr 13 do SIWZ  
 

  
UMOWA DOSTAWY nr    …………………( Projekt ) 

Zawarta w dniu  …………………... w  ..............................................................   
pomiędzy ......................................................................................................... 
z siedzibą  w .................................................................................................... 
NIP  
 reprezentowanym przez   
.......................................................................................................................... 
  
zwanego w dalszej części umowy  Wykonawcą, 

a 
Nabywca: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 912-17-15-777 
Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie, al. Młodych 1, 55-220 Jelcz-
Laskowice  
  
 reprezentowana przez : 
 1. Dyrektora        - Agatę Skierską  
   
 2. Przy kontrasygnacie   Głównego Księgowego  - Lucyny Suchań  
 
zwanym dalej  Zamawiającym, została  zawarta  umowa o następującej treści : 

 
 

§ 1 
 
1.Na podstawie  art. 39  ustawy z dnia 29.01.2004 . - Prawo Zamówień   Publicznych    (  tekst jednolity Dz. U.  z 
2015 r.  poz. 2164  )   w trybie   przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  ………….   Zamawiający 
zleca ,   a  Wykonawca przyjmuje   do wykonania dostawę  warzyw,  owoców i grzybów . 
2.Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia    zamówienia telefonicznie, 
elektronicznie lub faxem do      .......................................................................................... 

3. Zamówiony towar zostanie dostarczony do  stołówki, al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice.     
 

§ 2 
 
 1. Dostawa artykułów żywnościowych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do 
siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w budynku szkoły. Koszty i 
ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 

2.Do odbioru towaru   Zamawiający  upoważnia Anetę Tronine  .   Pokwitowanie odbioru towaru przez w/w jest  
równoznaczne z pokwitowaniem odbioru   przez Zamawiającego. 

3.Wykonawca zapewnia  Zamawiającego o dobrej ( pierwszej )  jakości oferowanych produktów, których termin 

ważności   upływa nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego 
produktu.  
 
4.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy  z 25 sierpnia 2006 r.  
   o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm. ) 
 
5. Dostawy mają być realizowane cyklicznie zgodnie z zamówieniem. dwa/ trzy  razy w tygodniu( w zależności od 
zapotrzebowania )  w godzinach od 7:00 do 11:00,   po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania w formie 
telefonicznej lub elektronicznej. 

6.  Każdy artykuł spożywczy, będący przedmiotem zamówienia musi posiadać fabryczne jednostkowe 

opakowanie o gramaturze bardzo zbliżonej , nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 
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7.  Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane 

w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia 

przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.  

 

8. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu 

HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:  

 Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,  

 Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,  

 Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,  

 Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,  

 Muszą odpowiadać normom jakościowym, a w przypadku warzyw i owoców  świeżych  muszą być klasy I, którą 

określa Rozporządzenie  Wykonawcze Komisji ( UE ) Nr  543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia  Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora 

owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. 

 

9.  Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym 

środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 z póż.zm.)  

 

10.  Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2015, poz. 1256).  

 

11.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu 

odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.  

 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią 

jakiekolwiek nieprawidłowości, co, do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on 

przewożony w nieodpowiednich warunkach.  

   

13. Mrożonki mają być dostarczone do stołówki w formie nie rozmrożonej. 
 
14. Reklamacje jakościowe  i ilościowe będą   rozpatrywane przy dostawie  zamówionego  towaru. 
 

15. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej 

wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na 

towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od 

telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego  

 
§3 

 
1.W dniu zawarcia  umowy  cena brutto zamówionego towaru uwzględniająca  koszty transportu  jest zgodna z 
załącznikiem Nr 1 do umowy i nie ulegnie zmianie podczas jej trwania 
2. Szacunkowe wynagrodzenie Dostawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy określa się na kwotę ……………… 
zł brutto ( słownie złotych : …………………….      )  w tym podatek VAT w kwocie ………….zł   
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy, 
a Dostawca wyraża na powyższe zgodę i oświadcza, ze nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych od 
Zamawiającego. 

                                                                                                         
                                                                               §4 

 
Zamawiający ureguluje  należność  za  zamówiony  towar   przelewem w terminie 21  dni od daty otrzymania 

faktury. 
 

§ 5 
 
 W przypadku niewykonania  przedmiotu umowy  : 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości : 

      - 10 % wartości  towaru, który nie został dostarczony  z jego winy. 
      - 0,2 % wartości  umownej nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. 
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      - 10 % wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości: 

      - 10 % wartości  towaru, który nie został odebrany  z jego winy. 
      - 0,2 % wartości  umownej nie odebranego towaru za każdy dzień zwłoki. 
      - 10 % wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy 
 3.  Kary liczy się od następnego dnia od daty niewykonania usługi . 
 4.   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych   
       kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość ustalonych w ust. 1 i 2 kar umownych. 
 

§ 6 
 
1.   Umowa niniejsza zawarta została na dostawę artykułów  spożywczych  zgodnie z załącznikiem Nr 1, który 
stanowi jej  część integralną . 
2.   Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia w 
ilościach uzależnionych od Zamawiającego przez okres od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. 
3.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo zmiany ilości  zamówionego towaru. 

  
§ 7 

 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności w następujących przypadkach: 
1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: 
a) zawieszenia dostaw przez zamawiającego 
b) siły wyższej 
2) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy 
3) zmiany członków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności 
takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie 
obowiązków zgodnie z umowa lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi 
spełniać warunki określone przez zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. 
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 
a)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmian obowiązujących podatków; 
b)zmniejszenia zakresu ilościowego dostaw 
2. W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie może być realizowane /nie 
leży w interesie publicznym/, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy i nie skutkuje wówczas 
treść zapisu § 5 ust.2 . 
  
 

§8 
  
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
 
Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z umowy strony poddają rozstrzygnięciu  Sądu  właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 12 
 

Podpisując umowę  każda ze stron oświadcza , że zapoznała się z jej treścią , przyjęła ją do wiadomości i 
wykonania oraz podpisała i otrzymała egzemplarz umowy.        
       
  
 
 
 
 
  



str. 31 
 

 
 
 
  
         Zamawiający                                                                                                                         Wykonawca 
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
                                                 

załącznik nr 14 do SIWZ  
 

  
UMOWA DOSTAWY nr    …………………( Projekt ) 

Zawarta w dniu  …………………... w  ..............................................................   
pomiędzy ......................................................................................................... 
z siedzibą  w .................................................................................................... 
NIP  
 reprezentowanym przez   
.......................................................................................................................... 
  
zwanego w dalszej części umowy  Wykonawcą, 

a 
Nabywca: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 912-17-15-777 
Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie, al. Młodych 1, 55-220 Jelcz-
Laskowice  
  
 reprezentowana przez : 
 1. Dyrektora        - Agatę Skierską  
   
 2. Przy kontrasygnacie   Głównego Księgowego  - Lucyny Suchań  
 
zwanym dalej  Zamawiającym, została  zawarta  umowa o następującej treści : 

 
 

§ 1 
 
1.Na podstawie  art. 39  ustawy z dnia 29.01.2004 . - Prawo Zamówień   Publicznych    (  tekst jednolity Dz. U.  z 
2015 r.  poz.  2164. )   w trybie     przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  ………….   
Zamawiający zleca ,   a  Wykonawca przyjmuje   do wykonania dostawę   artykułów mleczarskich . 
2.Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia    zamówienia telefonicznie, 
elektronicznie  lub faxem do   
    .......................................................................................... 
  
3. Zamówiony towar zostanie dostarczony do  stołówki, al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice.     
 

§ 2 
 
 

 
1. Dostawa artykułów żywnościowych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do 
siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w budynku szkoły. Koszty i 
ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 

2.Do odbioru towaru   Zamawiający  upoważnia Anetę Tronine  .   Pokwitowanie odbioru towaru przez w/w jest  
równoznaczne z pokwitowaniem odbioru   przez Zamawiającego. 

3.Wykonawca zapewnia  Zamawiającego o dobrej ( pierwszej )  jakości oferowanych produktów, których termin 

ważności   upływa nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego 
produktu.  
 
4.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy  z 25 sierpnia 2006 r.  
   o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm. ) 
 
5. Dostawy mają być realizowane cyklicznie zgodnie z zamówieniem. dwa/ trzy  razy w tygodniu( w zależności od 
zapotrzebowania )  w godzinach od 7:00 do 11:00,   po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania w formie 
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telefonicznej lub elektronicznej. 

6.  Każdy artykuł spożywczy, będący przedmiotem zamówienia musi posiadać fabryczne jednostkowe 

opakowanie o gramaturze bardzo zbliżonej , nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 

7.  Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane 

w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia 

przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.  

 

8. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu 

HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:  

 Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,  

 Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,  

 Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,  

 Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,  

 Muszą odpowiadać normom jakościowym   

 

9.  Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym 

środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 z póż.zm.)  

 

10.  Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2015, poz. 1256).  

 

11.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu 

odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.  

 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią 

jakiekolwiek nieprawidłowości, co, do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on 

przewożony w nieodpowiednich warunkach.  

 

13. Reklamacje jakościowe  i ilościowe będą   rozpatrywane przy dostawie  zamówionego  towaru. 
 

14.. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej 

wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na 

towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od 

telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego  

 
§3 

 
1.W dniu zawarcia  umowy  cena brutto zamówionego towaru uwzględniająca  koszty transportu  jest zgodna z 
załącznikiem Nr 1 do umowy i nie ulegnie zmianie podczas jej trwania 
2. Szacunkowe wynagrodzenie Dostawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy określa się na kwotę ……………… 
zł brutto ( słownie złotych : …………………….      )  w tym podatek VAT w kwocie ………….zł   
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy, 
a Dostawca wyraża na powyższe zgodę i oświadcza, ze nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych od 
Zamawiającego. 

                                                                                                         
                                                                               §4 

 
Zamawiający ureguluje  należność  za  zamówiony  towar   przelewem w terminie 21  dni od daty otrzymania 

faktury. 
 

§ 5 
 
 W przypadku niewykonania  przedmiotu umowy  : 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości : 

      - 10 % wartości  towaru, który nie został dostarczony  z jego winy. 
      - 0,2 % wartości  umownej nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. 
      - 10 % wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości: 
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      - 10 % wartości  towaru, który nie został odebrany  z jego winy. 
      - 0,2 % wartości  umownej nie odebranego towaru za każdy dzień zwłoki. 
      - 10 % wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy 
 3.  Kary liczy się od następnego dnia od daty niewykonania usługi . 
 4.   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych   
       kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość ustalonych w ust. 1 i 2 kar umownych. 
 

§ 6 
 
1.   Umowa niniejsza zawarta została na dostawę artykułów  spożywczych  zgodnie z załącznikiem Nr 1, który 
stanowi jej  część integralną . 
2.   Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia w 
ilościach uzależnionych od Zamawiającego przez okres od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. 
3.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo zmiany ilości  zamówionego towaru. 

  
§ 7 

 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności w następujących przypadkach: 
1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: 
a) zawieszenia dostaw przez zamawiającego 
b) siły wyższej 
2) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy 
3) zmiany członków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności 
takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie 
obowiązków zgodnie z umowa lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi 
spełniać warunki określone przez zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. 
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 
a)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmian obowiązujących podatków; 
b)zmniejszenia zakresu ilościowego dostaw 
2. W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie może być realizowane /nie 
leży w interesie publicznym/, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy i nie skutkuje wówczas 
treść zapisu § 5 ust.2 . 
  
 

§8 
  
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
 
Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z umowy strony poddają rozstrzygnięciu  Sądu  właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 12 
 

Podpisując umowę  każda ze stron oświadcza , że zapoznała się z jej treścią , przyjęła ją do wiadomości i 
wykonania oraz podpisała i otrzymała egzemplarz umowy.        
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         Zamawiający                                                                                                                         Wykonawca 
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
                                                 
 
 

                                                                                                                                             załącznik nr 15 do SIWZ 
 
  

 

  
UMOWA DOSTAWY nr    …………………( Projekt ) 

Zawarta w dniu  …………………... w  ..............................................................   
pomiędzy ......................................................................................................... 
z siedzibą  w .................................................................................................... 
NIP  
 reprezentowanym przez   
.......................................................................................................................... 
  
zwanego w dalszej części umowy  Wykonawcą, 

a 
Nabywca: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 912-17-15-777 
Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie, al. Młodych 1, 55-220 Jelcz-
Laskowice  
  
 reprezentowana przez : 
 1. Dyrektora        - Agatę Skierską  
   
 2. Przy kontrasygnacie   Głównego Księgowego  - Lucyny Suchań  
 
zwanym dalej  Zamawiającym, została  zawarta  umowa o następującej treści : 

 
 

§ 1 
 
1.Na podstawie  art. 39  ustawy z dnia 29.01.2004 . - Prawo Zamówień   Publicznych    (  tekst jednolity Dz. U.  z 
2015 r.  poz.  2164 )   w trybie   
 przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  ………….   Zamawiający zleca ,   a  Wykonawca 
przyjmuje   do wykonania dostawę  mięsa, podrobów, drobiu oraz przetworów z mięsa . 
2.Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia    zamówienia telefonicznie, 
elektronicznie  lub faxem do   
    .......................................................................................... 
  
3. Zamówiony towar zostanie dostarczony do  stołówki, al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice.     
 

§ 2 
 
 1. Dostawa artykułów żywnościowych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do 
siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w budynku szkoły. Koszty i 
ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 

2.Do odbioru towaru   Zamawiający  upoważnia Anetę Tronine  .   Pokwitowanie odbioru towaru przez w/w jest  
równoznaczne z pokwitowaniem odbioru   przez Zamawiającego. 

3.Wykonawca zapewnia  Zamawiającego o dobrej ( pierwszej )  jakości oferowanych produktów, których termin 

ważności   upływa nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego 
produktu.  
 
4.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy  z 25 sierpnia 2006 r.  
   o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm. ) 
 
5. Dostawy mają być realizowane cyklicznie zgodnie z zamówieniem. dwa/ trzy  razy w tygodniu( w zależności od 
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zapotrzebowania )  w godzinach od 7:00 do 11:00,   po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania w formie 
telefonicznej lub elektronicznej. 

6.  Każdy artykuł spożywczy, będący przedmiotem zamówienia musi posiadać fabryczne jednostkowe 

opakowanie o gramaturze bardzo zbliżonej , nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 

7.  Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane 

w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia 

przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.  

 

8. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu 

HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:  

 Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,  

 Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,  

 Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,  

 Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,  

 Muszą odpowiadać normom jakościowym   

 

9.  Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym 

środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 z póż.zm.)  

 

10.  Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2015, poz. 1256).  

 

11.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu 

odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.  

 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią 

jakiekolwiek nieprawidłowości, co, do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on 

przewożony w nieodpowiednich warunkach.  

 

13. Reklamacje jakościowe  i ilościowe będą   rozpatrywane przy dostawie  zamówionego  towaru. 
 

14.. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej 

wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na 

towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od 

telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego  

 
§3 

 
1.W dniu zawarcia  umowy  cena brutto zamówionego towaru uwzględniająca  koszty transportu  jest zgodna z 
załącznikiem Nr 1 do umowy i nie ulegnie zmianie podczas jej trwania 
2. Szacunkowe wynagrodzenie Dostawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy określa się na kwotę ……………… 
zł brutto ( słownie złotych : …………………….      )  w tym podatek VAT w kwocie ………….zł   
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy, 
a Dostawca wyraża na powyższe zgodę i oświadcza, ze nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych od 
Zamawiającego. 

                                                                                                         
                                                                               §4 

 
Zamawiający ureguluje  należność  za  zamówiony  towar   przelewem w terminie 21  dni od daty otrzymania 

faktury. 
 

§ 5 
 
 W przypadku niewykonania  przedmiotu umowy  : 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości : 

      - 10 % wartości  towaru, który nie został dostarczony  z jego winy. 
      - 0,2 % wartości  umownej nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. 
      - 10 % wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
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2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości: 

      - 10 % wartości  towaru, który nie został odebrany  z jego winy. 
      - 0,2 % wartości  umownej nie odebranego towaru za każdy dzień zwłoki. 
      - 10 % wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy 
 3.  Kary liczy się od następnego dnia od daty niewykonania usługi . 
 4.   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych   
       kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość ustalonych w ust. 1 i 2 kar umownych. 
 

§ 6 
 
1.   Umowa niniejsza zawarta została na dostawę artykułów  spożywczych  zgodnie z załącznikiem Nr 1, który 
stanowi jej  część integralną . 
2.   Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia w 
ilościach uzależnionych od Zamawiającego przez okres od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. 
3.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo zmiany ilości  zamówionego towaru. 

  
§ 7 

 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności w następujących przypadkach: 
1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: 
a) zawieszenia dostaw przez zamawiającego 
b) siły wyższej 
2) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy 
3) zmiany członków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności 
takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie 
obowiązków zgodnie z umowa lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi 
spełniać warunki określone przez zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. 
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 
a)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmian obowiązujących podatków; 
b)zmniejszenia zakresu ilościowego dostaw 
2. W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie może być realizowane /nie 
leży w interesie publicznym/, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy i nie skutkuje wówczas 
treść zapisu § 5 ust.2 . 
  
 

§8 
  
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
 
Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z umowy strony poddają rozstrzygnięciu  Sądu  właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 12 
 

Podpisując umowę  każda ze stron oświadcza , że zapoznała się z jej treścią , przyjęła ją do wiadomości i 
wykonania oraz podpisała i otrzymała egzemplarz umowy.        
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         Zamawiający                                                                                                                         Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                             załącznik nr 16 do SIWZ  
 

  
UMOWA DOSTAWY nr    …………………( Projekt ) 

Zawarta w dniu  …………………... w  ..............................................................   
pomiędzy ......................................................................................................... 
z siedzibą  w .................................................................................................... 
NIP  
 reprezentowanym przez   
.......................................................................................................................... 
  
zwanego w dalszej części umowy  Wykonawcą, 

a 
Nabywca: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 912-17-15-777 
Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie, al. Młodych 1, 55-220 Jelcz-
Laskowice  
  
 reprezentowana przez : 
 1. Dyrektora        - Agatę Skierską  
   
 2. Przy kontrasygnacie   Głównego Księgowego  - Lucyny Suchań  
 
zwanym dalej  Zamawiającym, została  zawarta  umowa o następującej treści : 

 
 

§ 1 
 
1.Na podstawie  art. 39  ustawy z dnia 29.01.2004 . - Prawo Zamówień   Publicznych    (  tekst jednolity Dz. U.  z 
2015 r.  poz.  2164 )   w trybie   przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  ………….   Zamawiający 
zleca ,   a  Wykonawca przyjmuje   do wykonania dostawę    pieczywa . 
2.Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia    zamówienia telefonicznie, 
elektronicznie  lub faxem do   
    .......................................................................................... 

  
3. Zamówiony towar zostanie dostarczony do  stołówki, al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice.     
 

§ 2 
 
1. Dostawa artykułów żywnościowych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do 
siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w budynku szkoły. Koszty i 
ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 

2.Do odbioru towaru   Zamawiający  upoważnia Anetę Tronine  .   Pokwitowanie odbioru towaru przez w/w jest  
równoznaczne z pokwitowaniem odbioru   przez Zamawiającego. 

3.Wykonawca zapewnia  Zamawiającego o dobrej ( pierwszej )  jakości oferowanych produktów, których termin 

ważności   upływa nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego 
produktu.  
 
4.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy  z 25 sierpnia 2006 r.  
   o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm. ) 
 
5. Dostawy mają być realizowane cyklicznie zgodnie z zamówieniem codziennie  w godzinach od 6:00 do 9:00,   
po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania w formie telefonicznej lub elektronicznej. 
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6.  Każdy artykuł spożywczy, będący przedmiotem zamówienia musi posiadać fabryczne jednostkowe 

opakowanie o gramaturze bardzo zbliżonej , nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 

7.  Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane 

w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia 

przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.  

 

8. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu 

HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:  

 Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,  

 Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,  

 Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,  

 Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,  

 Muszą odpowiadać normom jakościowym   

 

9.  Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym 

środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 z póż.zm.)  

 

10.  Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2015, poz. 1256).  

 

11.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu 

odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.  

 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią 

jakiekolwiek nieprawidłowości, co, do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on 

przewożony w nieodpowiednich warunkach.  

 

13. Reklamacje jakościowe  i ilościowe będą   rozpatrywane przy dostawie  zamówionego  towaru. 
 

14.. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej 

wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na 

towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od 

telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego  

 
§3 

 
1.W dniu zawarcia  umowy  cena brutto zamówionego towaru uwzględniająca  koszty transportu  jest zgodna z 
załącznikiem Nr 1 do umowy i nie ulegnie zmianie podczas jej trwania 
2. Szacunkowe wynagrodzenie Dostawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy określa się na kwotę ……………… 
zł brutto ( słownie złotych : …………………….      )  w tym podatek VAT w kwocie ………….zł   
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy, 
a Dostawca wyraża na powyższe zgodę i oświadcza, ze nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych od 
Zamawiającego. 

                                                                                                         
                                                                               §4 

 
Zamawiający ureguluje  należność  za  zamówiony  towar   przelewem w terminie 21  dni od daty otrzymania 

faktury. 
 

§ 5 
 
 W przypadku niewykonania  przedmiotu umowy  : 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości : 

      - 10 % wartości  towaru, który nie został dostarczony  z jego winy. 
      - 0,2 % wartości  umownej nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. 
      - 10 % wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości: 

      - 10 % wartości  towaru, który nie został odebrany  z jego winy. 
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      - 0,2 % wartości  umownej nie odebranego towaru za każdy dzień zwłoki. 
      - 10 % wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy 
 3.  Kary liczy się od następnego dnia od daty niewykonania usługi . 
 4.   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych   
       kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość ustalonych w ust. 1 i 2 kar umownych. 
 

§ 6 
 
1.   Umowa niniejsza zawarta została na dostawę artykułów  spożywczych  zgodnie z załącznikiem Nr 1, który 
stanowi jej  część integralną . 
2.   Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia w 
ilościach uzależnionych od Zamawiającego przez okres od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. 
3.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo zmiany ilości  zamówionego towaru. 

  
§ 7 

 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności w następujących przypadkach: 
1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: 
a) zawieszenia dostaw przez zamawiającego 
b) siły wyższej 
2) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy 
3) zmiany członków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności 
takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie 
obowiązków zgodnie z umowa lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi 
spełniać warunki określone przez zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. 
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 
a)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmian obowiązujących podatków; 
b)zmniejszenia zakresu ilościowego dostaw 
2. W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie może być realizowane /nie 
leży w interesie publicznym/, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy i nie skutkuje wówczas 
treść zapisu § 5 ust.2 . 
  
 

§8 
  
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
 
Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z umowy strony poddają rozstrzygnięciu  Sądu  właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 12 
 

Podpisując umowę  każda ze stron oświadcza , że zapoznała się z jej treścią , przyjęła ją do wiadomości i 
wykonania oraz podpisała i otrzymała egzemplarz umowy.        
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         Zamawiający                                                                                                                         Wykonawca 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 
 

                                                                                                                                                   
  załącznik nr 17 do SIWZ  

 
 

 

  
UMOWA DOSTAWY nr    …………………( Projekt ) 

Zawarta w dniu  …………………... w  ..............................................................   
pomiędzy ......................................................................................................... 
z siedzibą  w .................................................................................................... 
NIP  
 reprezentowanym przez   
.......................................................................................................................... 
  
zwanego w dalszej części umowy  Wykonawcą, 

a 
Nabywca: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 912-17-15-777 
Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie, al. Młodych 1, 55-220 Jelcz-
Laskowice  
  
 reprezentowana przez : 
 1. Dyrektora        - Agatę Skierską  
   
 2. Przy kontrasygnacie   Głównego Księgowego  - Lucyny Suchań  
 
zwanym dalej  Zamawiającym, została  zawarta  umowa o następującej treści : 

 
§ 1 

 
1.Na podstawie  art. 39  ustawy z dnia 29.01.2004 . - Prawo Zamówień   Publicznych    (  tekst jednolity Dz. U.  z 
2015 r.  poz.  2164)   w trybie   przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  ………….   Zamawiający 
zleca ,   a  Wykonawca przyjmuje   do wykonania dostawę  ryb . 
2.Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia  zamówienia telefonicznie, 
elektronicznie  lub faxem do   
    .......................................................................................... 
  
3. Zamówiony towar zostanie dostarczony do  stołówki, al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice.     
 

§ 2 
 
1. Dostawa artykułów żywnościowych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do 
siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w budynku szkoły. Koszty i 
ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 

2.Do odbioru towaru   Zamawiający  upoważnia Anetę Tronine  .   Pokwitowanie odbioru towaru przez w/w jest  
równoznaczne z pokwitowaniem odbioru   przez Zamawiającego. 

3.Wykonawca zapewnia  Zamawiającego o dobrej ( pierwszej )  jakości oferowanych produktów, których termin 

ważności   upływa nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego 
produktu.  
 
4.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy  z 25 sierpnia 2006 r.  
   o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm. ) 
 
5. Dostawy mają być realizowane cyklicznie zgodnie z zamówieniem. dwa/ trzy  razy w tygodniu( w zależności od 
zapotrzebowania )  w godzinach od 7:00 do 11:00,   po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania w formie 
telefonicznej lub elektronicznej. 
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6.  Każdy artykuł spożywczy, będący przedmiotem zamówienia musi posiadać fabryczne jednostkowe 

opakowanie o gramaturze bardzo zbliżonej , nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 

7.  Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane 

w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia 

przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.  

 

8. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu 

HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:  

 Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,  

 Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,  

 Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,  

 Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,  

 Muszą odpowiadać normom jakościowym   

 

9.  Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym 

środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 z póż.zm.)  

 

10.  Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2015, poz. 1256).  

 

11.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu 

odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.  

 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią 

jakiekolwiek nieprawidłowości, co, do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on 

przewożony w nieodpowiednich warunkach.  

 

13. Reklamacje jakościowe  i ilościowe będą   rozpatrywane przy dostawie  zamówionego  towaru. 
 

14.. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej 

wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na 

towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od 

telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego  

 
§3 

 
1.W dniu zawarcia  umowy  cena brutto zamówionego towaru uwzględniająca  koszty transportu  jest zgodna z 
załącznikiem Nr 1 do umowy i nie ulegnie zmianie podczas jej trwania 
2. Szacunkowe wynagrodzenie Dostawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy określa się na kwotę ……………… 
zł brutto ( słownie złotych : …………………….      )  w tym podatek VAT w kwocie ………….zł   
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy, 
a Dostawca wyraża na powyższe zgodę i oświadcza, ze nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych od 
Zamawiającego. 

                                                                                                         
                                                                               §4 

 
Zamawiający ureguluje  należność  za  zamówiony  towar   przelewem w terminie 21  dni od daty otrzymania 

faktury. 
 

§ 5 
 
 W przypadku niewykonania  przedmiotu umowy  : 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości : 

      - 10 % wartości  towaru, który nie został dostarczony  z jego winy. 
      - 0,2 % wartości  umownej nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. 
      - 10 % wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości: 

      - 10 % wartości  towaru, który nie został odebrany  z jego winy. 
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      - 0,2 % wartości  umownej nie odebranego towaru za każdy dzień zwłoki. 
      - 10 % wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy 
 3.  Kary liczy się od następnego dnia od daty niewykonania usługi . 
 4.   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych   
       kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość ustalonych w ust. 1 i 2 kar umownych. 
 

§ 6 
 
1.   Umowa niniejsza zawarta została na dostawę artykułów  spożywczych  zgodnie z załącznikiem Nr 1, który 
stanowi jej  część integralną . 
2.   Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia w 
ilościach uzależnionych od Zamawiającego przez okres od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. 
3.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo zmiany ilości  zamówionego towaru. 

  
§ 7 

 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności w następujących przypadkach: 
1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: 
a) zawieszenia dostaw przez zamawiającego 
b) siły wyższej 
2) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy 
3) zmiany członków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności 
takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie 
obowiązków zgodnie z umowa lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi 
spełniać warunki określone przez zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. 
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 
a)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmian obowiązujących podatków; 
b)zmniejszenia zakresu ilościowego dostaw 
2. W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie może być realizowane /nie 
leży w interesie publicznym/, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy i nie skutkuje wówczas 
treść zapisu § 5 ust.2 . 
  
 

§8 
  
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
 
Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z umowy strony poddają rozstrzygnięciu  Sądu  właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 12 
 

Podpisując umowę  każda ze stron oświadcza , że zapoznała się z jej treścią , przyjęła ją do wiadomości i 
wykonania oraz podpisała i otrzymała egzemplarz umowy.        
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         Zamawiający                                                                                                                         Wykonawca 
 
 
 
 
 
  

   

 


